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Voorwoord 
 
De fiscaliteit heeft in Nederland een rijke geschiedenis. Eén van de bijzondere onderdelen 
van mijn nieuwe functie van directeur-generaal Belastingdienst is het voorzitterschap van 
het Belasting & Douane Museum dat deze rijke geschiedenis levend houdt. Het museum 
heeft in 2016 onder leiding van mijn voorganger Hans Leijtens en directeur Frans Fox de 
geschiedenis tot leven gebracht met onder andere het harnas van de man die bekend staat 
vanwege de 10de penning: Hertog van Alva.  
 
Het jaar 2016 stond in het teken van de afronding van het 2,5 jaar durende project 
herregistratie collectie en de eerste grote wisseltentoonstelling na twee jaar met 
het prachtige harnas van de Hertog van Alva als bruikleen uit Wenen. De invulling van een 
nieuw educatieteam heeft, met hun succesvolle 1 op 1 benadering van scholen en nieuwe 
marktgerichte museumlessen, het schoolbezoek een impuls gegeven. We willen dit niet als 
hoogtepunten aanduiden, maar wel als wapenfeiten in de verdere ontwikkeling van het 
museum. Naast deze wapenfeiten zette het museumteam verdere stappen in de 
professionalisering van het collectiebeheer (o.a. met de verbetering van de 
stroomdiagrammen en de inrichting van het depot) en de inzet van social media in de 
meest brede vorm. Creatief pakten we dit jaar uit met de tentoonstellingen Opstand! en 
Toegevoegde  Waarde, de toevoeging van de fiscale tijdslijn aan onze vaste presentatie en 
de vernieuwde website. Naast al dit moois moeten we helaas constateren dat, ondanks alle 
inspanningen, het aantal fysieke bezoekers iets achteruit is gegaan ten opzichte van 2015. 
Uitzondering zijn de scholen die hun weg weer naar het museum wisten te vinden.  
 
Bezoekers van jong tot oud, van scholier tot student waardeerden het museum. Om nog 
beter aan de wensen van het publiek te voldoen en meer ‘marktconform’ te kunnen 
werken, is publieksonderzoek gedaan. Dit onderzoek en de opmerkingen uit ons 
gastenboek geven input voor aanpassingen en verbeteringen van onze vaste presentatie en 
de programmering van tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten. Inzet van social media 
zal verder worden uitgebouwd naast de gebruikelijk promotie inspanningen voor 
tentoonstellingen en activiteiten.  
 
Bestuur en medewerkers danken Hans Leijtens, voorzitter gedurende het verslagjaar, voor 
zijn inzet jegens het museum. Dank gaat ook uit naar alle stakeholders binnen en buiten 
de Belastingdienst die het museum in 2016 weer met raad en daad hebben bijgestaan. Hun 
adviezen en inzet zijn uitermate waardevol voor onze mooie instelling. 
 
 
 
Rotterdam, 19 april 2017 
 
 
Prof. dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek 
voorzitter 
 
Drs. F.M. (Frans) Fox 
directeur 
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1. Collectie 
 
 

   
 
 

a. Beheer  
 
Herregistratie collectie  
In december werd het project ‘Collectie (her)registratie’ afgerond. Alle records zijn in 2,5 
jaar tijd tekstueel gecontroleerd en waar nodig aangevuld met afmetingen en 
vervaardigersnaam. Inmiddels zijn grote delen van de collectie reeds via 
www.geheugenvannederland.nl en via www.dimcon.nl online beschikbaar. De overige 
collectie-onderdelen volgen de komende jaren (in totaal omvat de collectie 42.000 
objecten). 
 
Digitalisering collectieregistratie  
Bijna 33.000 gedigitaliseerde beelden zijn in het collectieregistratiesysteem Adlib 
opgenomen. De inzet is dat alle objectregistraties van een afbeelding worden voorzien. 
Dankzij de hulp van vrijwilligers zijn er in 2016 duizenden foto’s van objecten uit de 
museumcollectie gemaakt en aan het collectieregistratiesysteem toegevoegd. Vooral aan 
de collectie Fiscaal Zegel zijn vele afbeeldingen - aan de reeds bestaande records - 
toegevoegd.  
 
Een bijzonder inkomend bruikleen 
Voor het bijzondere bruikleen, het originele harnas van de hertog van Alva uit het Weense 
Kunsthistorisches Museum, is speciaal een klimaatvitrine vervaardigd. Een vitrinekast 
waarmee het museum de aan het bruikleen gestelde eisen, onder andere op gebied van 
lage luchtvochtigheid, kon waarborgen. Met de inzet van medewerkers van het museum 
kon ook aan de extra eisen voor beveiliging worden voldaan.  
 
Uitgaande bruiklenen  
Het museum is een actieve partner in samenwerking met erfgoedcollega’s. Collectie heeft 
in 2016 diverse objecten in bruikleen gegeven aan andere musea. Bruikleenverkeer is ook 
een vorm van interne en externe promotie: het vertelt ‘ons’ verhaal op andere locaties en 
draagt zo bij aan de naamsbekendheid van het museum.    
 
 

Kortlopende bruiklenen 

 Scheepsmodellen aan DamenShipyards voor Safety First, KNRM | DOUANE | 
KUSTWACHT, 17 november 2015 tot en met 24 juni 2016 (verlengd wegens succes). 

 Een jas van wolvenbont aan Nico Graaf voor de familiedag van Douane Schiphol te  
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Artis Amsterdam, 2 tot en met 6 juni 2016. 

 Inbeslaggenomen goederen, waaronder een smokkelbroek waarin kolibries zijn 
gesmokkeld Amsterdam Museum, 100 jaar Schiphol, klaar voor vertrek, 23 augustus 
tot en met 31 mei 2017. 

 Belastingdienst/Douane, Schiphol, Open dag in VertrekPassage 1-260, 19 september 
tot en met 14 oktober 2016. 

                                     
Langdurige bruiklenen        

 Smokkelmuseum Cranendonck, ten behoeve van de vaste presentatie, 1 maart 2016 
tot en met 7 mei 2018. 

 Kunsthistorische Zentrum Westmünsterland, Vreden, Grenzen, 1 augustus 2016 tot 
en met 1 augustus 2021. 

 
Aanwinsten 
In 2016 heeft team collectie diverse nieuwe objecten verworven. Grotendeels gaat het om 
schenkingen, objecten en documenten die door bijvoorbeeld de Belastingdienst, de 
Belastingacademie dan wel particulieren aan het museum zijn overgedragen. Niet alle 
aangeboden objecten worden geaccepteerd. De conservatoren maken hierin een afweging 
en keuze zoals beschreven in het collectieplan 2014/18. 
Er zijn ook enkele aankopen gedaan, waaronder een geuzenpenning uit 1566. De Stichting 
Vrienden zijn we zeer erkentelijk voor haar bijdragen bij diverse aankopen. In bijlage 1 is 
het complete overzicht van de aanwinsten te vinden.  
 
Afstoten van collectie 
In verband met de controle van de collectieregistratie zijn in 2016 geen objecten 
afgestoten. Wel is de procedure van afstoten veranderd. Dit is een rechtstreeks gevolg van 
de nieuwe Erfgoedwet die per 1 juli 2016 in werking is getreden. De procedure is als volgt 
gewijzigd: alle objecten die op de nominatie staan om te worden afgestoten, moeten eerst  
twee maanden op de zogenaamde Afstotingsdatabase van de Museumvereniging vermeld 
worden. Daar kunnen andere musea aangeven of zij het object in hun collectie willen 
opnemen, of aangeven dat het om een beschermwaardig object gaat. Het museum volgt de 
Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO). 
 
Overig collectiemanagement 
Op het gebied van collectiemanagement zijn alle activiteiten met betrekking tot de 
collectie in 2015 in kaart gebracht en verwerkt in 10 stroomdiagrammen (verwerving, 
registratie en documentatie, binnenkomende bruikleen, uitgaande bruiklenen, 
standplaatsen, conservering & restauratie, transport, afstoten, calamiteiten en 
schoonmaak). Enkele van deze procedures zijn in 2016 geactualiseerd, zoals de procedure 
Afstoten en de procedure Verwerving. 
 
Notitie verwerving collectie 
In het verslagjaar is een notitie verschenen (11 mei 2016) waarin afspraken zijn vastgelegd 
rond financiering van aankopen door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane 
Museum en de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. 
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b.  Behoud 
 
Restauraties 

Ten behoeve van de tentoonstelling Opstand! is gerestaureerd:    

 Het schilderij De ellendige staat der Nederlanden (BDM _08681) door 
restauratieatelier Redivivus, Den Haag.      

 
Andere objecten die in 2016 zijn gerestaureerd:  

 Een penvuurrevolver (01917), militair pistool (BDM 02698) en civiel zakpistool 
(BDM_ 02699) door de heer A. Bode, Nieuw-Lekkerland. 

 Verpondingskohier van Heenvliet (BDM_00070) door de heer F. Götz, 
Bergschenhoek. 

 
Schoonmaak en behandeling objecten  
Op het gebied van pestmanagement zijn objecten van dierlijk materiaal met een ’laag 
zuurstof methode’ behandeld. Dit zorgt ervoor dat alle diertjes, larven, eitjes etc. 
doodgaan. Dit was noodzakelijk omdat de objecten als educatief materiaal worden 
gebruikt door de afdeling Educatie. Daarnaast zijn door de Douane in beslag genomen 
cultuurgoederen uit Kongo op dezelfde manier behandeld, omdat deze begin 2017 in de 
vaste presentatie van het museum worden opgenomen.  
 
 

c. Projecten & deelnemingen 
 
Collectie-gerelateerde projecten en bijdragen 
Het collectieteam beantwoordde informatievragen en fotoverzoeken per mail en 
telefonisch vanuit publiek, dienst en andere instellingen, zoals musea, universiteiten en 
erfgoedinstellingen evenals wetenschappelijk geïnteresseerden en particulieren ten 
behoeve van hun onderzoek. 
Het team Collectie leverde redactionele bijdragen aan het ThemaTijdschrift Blauw en aan 
het museumblad Impost. Verder namen collega’s van het team deel aan het project 
Pushing boundaries in samenwerking met RAM Art Gallery te Rotterdam, waarbij twee 
werken van hedendaagse kunstenaars in het museum tentoongesteld werden.   
 
Collega’s van Collectie gaven rondleidingen voor speciale gasten, een gastcollegereeks 
voor hoogbegaafde leerlingen van het Atheneum College Hageveld te Heemstede en een 
workshop met studenten van de Universiteit Utrecht over het visualiseren van abstracte 
begrippen als geld, belastingen en grenzen. Verder adviseerden zij bij de inrichting van 
een vitrine bij de entree van het B/CKC-gebouw aan de Herman Gorterstraat in Utrecht en 
bij de presentatie van een vitrine met in beslag genomen beschermde dieren bij Europol in 
Den Haag. 
 
De projectleider van de tentoonstelling Opstand! organiseerde op 5 april in het museum 
het symposium Opstand! met medewerking van de volgende sprekers:  

o Prof. dr. Carlos Javier Carlos Morales - Universidad Autónoma de Madrid 
o Dr. Maurits Ebben van de Universiteit Leiden 
o Emeritus Prof. dr. Gustaaf Janssens - Katholieke Universiteit Leuven 
o Prof. dr. Marjolein 't Hart - Vrije Universiteit Amsterdam 
o Dr. Raymond Fagel – Universiteit Leiden 
o Prof. dr. Oscar Gelderblom - Universiteit Utrecht  
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2. Presentatie 
      

 

       
 

        
 
 

a. Tentoonstellingen 
 
Publieksparticipatieproject ‘Je land in een koffer’ 
Naast publiekswerving om bezoekers tot een museumbezoek te bewegen, werd gewerkt 
aan projecten om het publiek direct bij de collectie, thema’s en activiteiten van het 
museum te betrekken. Met de Derde Dinsdag koffer als vertrekpunt, resulteerde dit in de 
installatie Je land in een koffer, waarin publiek en scholieren invulling gaven aan wat zij 
de belangrijke waarden van Nederland vinden. Deze tentoonstelling was te zien van 10 
december 2015 tot en met februari 2016. 
 
Familietentoonstelling ‘Opstand!’ 
Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis, was het 
onderwerp van de eerste grote tijdelijke tentoonstelling in 2016. Met unieke 
collectiestukken en bruiklenen uit binnen- en buitenland, spellen en activiteiten heeft 
deze tentoonstelling laten zien hoe belastingen een rol speelden in wat als de 
Tachtigjarige Oorlog de geschiedenisboeken is ingegaan. De hoofdrolspelers in de 
onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spanjaarden en de strijd tegen de invoering van de 
tiende penning stonden centraal. Het echte harnas van de hertog van Alva was het topstuk 
van de tentoonstelling. Deze tentoonstelling was te zien van 1 april 2016 tot en met 11 
september 2016. 
De tentoonstelling werd financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van het 
Belasting & Douane Museum, Stichting Uytenhooven Doyenfonds en de M.O.A.C. Gravin van 
Bylandt Stichting. 
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Kunsttentoonstelling ‘Toegevoegde Waarde , belastingen in moderne kunst’ 
Op 8 oktober 2016 ging de tentoonstelling Toegevoegde Waarde, belastingen in moderne 
kunst van start. Het museum heeft in de afgelopen 80 jaar een deelcollectie opgebouwd 
van kunstwerken, waarbij kunstenaars zich hebben laten inspireren door ‘belastingen’ in 
de breedste zin: van de blauwe envelop tot het werkterrein van de Douane. Deze 
kunstobjecten, schilderijen en foto’s bevinden zich grotendeels in het depot van het 
museum. Voor de tentoonstelling Toegevoegde Waarde is een selectie hiervan tijdelijk aan 
het publiek getoond. Deze tentoonstelling was te zien van 8 oktober 2016 tot en met 19 
februari 2017. 
 
Daarnaast zijn voor deze tentoonstelling een aantal nieuwe aanwinsten opgenomen, o.a. 
het schilderij ‘De Smokkelaar’ van Kees Verweij (langdurig bruikleen van de RCE) en de 
fotocollage van het Centrale Belastinggebouw in Rotterdam ‘LoZ 45’ van Marita Beukers. 
 
 

b. Actualiteitenkabinet 
 
Het Actualiteitenkabinet heeft gedurende het verslagjaar aandacht geschonken aan twee 
onderwerpen: Opstand en Prinsjesdag.  
 
Opstand: Van Kenau tot geuzenbier                    
Vanaf 1 april vormde het Kabinet een verlengstuk van de tentoonstelling Opstand! en liet  
aan de hand van hedendaagse artikelen zien hoe in een aantal Nederlandse steden de 
opstand van toen en de bevrijding van de Spanjaarden door de Geuzen, nu nog steeds 
wordt herdacht en gevierd. Hier konden bezoekers tevens een educatief spel spelen over 
de legendarische strijd tussen Willem van Oranje en de hertog van Alva. Deze 
tentoonstelling was te zien van 1 april 2016 tot en met 11 september 2016. 
 
Prinsjesdag, de Miljoenennota en de koffertjes van de minister van Financiën 
Deze kleine expositie met alle echte koffertjes van de minister van Financiën, de 
Miljoenennota en hoed van de Koningin Maxima is vanaf de derde dinsdag in september 
2016 wegens succes herhaald. Het Actualiteitenkabinet stond van september 2015 tot 
medio maart 2016 ook al in het teken van Prinsjesdag. De bij deze mini-expo horende 
Miljoenennotaposter met actuele cijfers van inkomsten en uitgaven heeft een vaste plek 
gekregen bij het Uitgavenplafond, zodat deze het hele jaar door museumdocenten 
gebruikt kan worden bij lessen en rondleidingen. Deze tentoonstelling was te zien van 19 
september 2016 tot en met 15 januari 2017. 
 
 

c. Vaste presentatie 
 
Fiscale tijdlijn  
Onder de titel Met belastingen kun je op elkaar bouwen is de vaste presentatie van het 
museum uitgebreid met een kunstzinnig vormgegeven en inhoudelijk interessante tijdlijn.  
 
Op de overloop van de eerste verdieping toont deze ‘tijdlijn’ de verschillende belastingen 
die door de eeuwen heen in Nederland zijn geheven en geeft het vanaf 1800, een 
historisch kijkje op de besteding ervan. Het geheel biedt ook inzicht in de ontwikkeling van 
de belastingdruk (en premiedruk) in Nederland. Voor de speurders onder de bezoekers zijn 
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de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften terug te vinden in de samenstelling van 
inkomsten en uitgaven tussen 1850 en 2000. Ter voorbereiding van deze presentatie is ook 
in het voorgaande jaar uitgebreid historisch onderzoek verricht. 
 
Vervanging van het thema rijke mensen                                                                       
Eind 2016 is de ruimte waar het thema Rijke mensen was uitgelicht, vrijgekomen. Het 
thema bleek lastig te begrijpen voor de individuele bezoeker en voor rondleiders was de 
ruimte onpraktisch voor het geven van een toelichting. Bij het zoeken naar een locatie 
voor het nieuw te ontwikkelen thema Grenzen - Europa na 1945 is besloten de ‘Rijke 
mensen’ op te offeren. Totdat de nieuwe inrichting op deze plek klaar is, kan de ruimte 
worden ingezet voor tijdelijke kleine exposities, zoals de foto-expositie Alle kleuren 
blauw.    
 
Foto-expositie ‘Alle kleuren blauw’                                                                                                                                 
Vanaf 27 november 2016 is een fotoreportage te zien die in beeld brengt hoe Nederlandse 
belastingen worden ervaren door mensen uit een ander land. Dit is het resultaat van een 
publieksproject dat Communicatie in samenwerking met een journalist en een fotograaf 
ontwikkelde en uitvoerde. Twaalf Rotterdamse belastingbetalers uit verschillende delen 
van de wereld werden geportretteerd en geïnterviewd. De foto-expositie toont deze twaalf 
persoonlijke verhalen over hoe ‘de blauwe envelop’ ontvangen wordt.  
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3. Educatie 
 
 

     
 

      
 
 
Betaald lesprogramma 
Sinds 2016 vraagt het museum een vergoeding van € 3,50 per leerling. Voorheen bood het 
museum de lessen aan scholen gratis aan. De inkomsten hiervan komen het 
educatieaanbod ten goede. Deze verandering in het scholenaanbod heeft geen negatief 
effect gehad op het aantal schoolbezoeken, integendeel.  
 
Aanpassing lesprogramma’s  
In het basisaanbod was inhoudelijk sprake van een aantal lacunes, vooral op het gebied van 
belastingen en de overheidsfinanciën in bredere zin. Onderwerpen die juist in het 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aansluiten op de verplichte leerstof 
en kerndoelen. De komst van de fiscale tijdlijn in het museum was een goede aanleiding 
om de rondleidingen en de museumles Belastingen voor voortgezet onderwijs en MBO aan 
te passen. Niet alleen bestaande museumlessen zijn aangepast. Er is in 2016 ook 
geïnvesteerd in nieuwe programma’s: Help, de schatkist is leeg, Snuffelen met Doerak en 
OnTour (zie bijlage 2 voor het complete aanbod primair en voortgezet onderwijs).  
Het vernieuwde en volledige onderwijsaanbod, ook voor MBO, is in september 2016 op de 
nieuwe website van het museum onder de aandacht gebracht. Het vernieuwde programma 
zal in 2017 direct worden gepromoot bij scholen in de regio. Het museum laat hiervoor 
posters maken die het programma in eerste instantie bij basisscholen op de kaart zet. 
Anders dan in het verleden gaat Educatie scholen nu zelf benaderen voor het afnemen van 
een museumles en samenwerking. De samenwerking kan vele vormen hebben: van het 
testen van een nieuw programma, het evalueren van een lesprogramma na een bezoek tot 
het samenstellen van een lesprogramma op maat.  
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Workshops en activiteiten 
In aansluiting op lopende tentoonstellingen en evenementen heeft Educatie in 2016 diverse 
workshops en activiteiten georganiseerd voor kinderen (in schoolverband, dan wel voor 
gezinnen in het algemeen) en voor volwassenen. In het kader van Opstand! zijn er in de 
vakantieperioden elke week twee workshops geweest, zoals: Ontwerp je eigen Opstand 
poster, Kalligraferen kun je leren en Maak je eigen schild. Geïnspireerd door de moderne 
kunst uit de tentoonstelling Toegevoegde waarde zijn deelnemers/bezoekers uitgenodigd 
als echte kunstenaars aan het werk te gaan. De workshops In the vibe van de kunstenaar 
zijn in samenwerking met Marita Beukers en Bertus Weeda georganiseerd. Ook tijdens 
evenementen als het Weekend van de Wetenschap, Maand van de Geschiedenis en de 
deelname door het museum aan het Rotterdamse Jeugd vakantie paspoort heeft Educatie 
bijgedragen aan activiteiten.   
 
Deelname projecten ter promotie van museum en lesaanbod 
Niet alleen onderwijsgroepen en algemeen publiek kregen de aandacht van de educatoren. 
Het educatieteam gaf ook gastpresentaties aan diverse groepen voor de Belastingdienst, 
zowel in het museum als op locatie. Zo ontstaat bij indirecte collega’s inzicht en 
bewondering voor het werk van het museum op het terrein van het behoud van ons 
nationaal fiscaal erfgoed. Onder het motto Naar buiten treden om het bezoek binnen te 
krijgen, heeft Educatie in 2016 aan diverse evenementen deelgenomen om bekendheid van 
het museum en het onderwijsaanbod te vergroten. Zo nam dit team deel aan WIRED, het 
cultuurtraject van KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) en de schooldag van 
de Wereldhavendagen.  
 
Niet alle projecten waren even succesvol, gezien het aantal bezoekers. Toch onderstreept 
Educatie het belang van deelname aan dergelijke projecten. De Maand van de 
Geschiedenis in oktober werd slecht bezocht. De activiteit gericht op deze themamaand 
vond pas plaats in het laatste weekend. Dat was te laat. Wel werd het museum goed 
gepresenteerd op het platform van deze organisatie, op de website en in de gedrukte 
uitgave.   
 
Schoolbezoek  
Steeds meer scholen weten de weg naar het museum te vinden. In 2016 bezochten 111 
schoolgroepen het museum, in totaal 3264 bezoekers waarvan 261 begeleiders vanuit de 
scholen. Dat is 24% van het totaalbezoek. Er tekent zich sinds 2014 een duidelijk stijgende 
lijn af. In 2015 leverden scholen 2500 bezoekers op (19,7% van het totaal).   
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Schooltypes in het museum: 
 

 
 
 
Ten opzichte van 2015 is een aantal verschuivingen zichtbaar, die de keuzes in het 
educatiebeleid illustreren. Er is minder actief geworven op (opvang)bezoek van BSO’s: dit 
bezoek is dan ook bijna gehalveerd. Het afgenomen schoolbezoek door HAVO/VWO (van 
10% naar 8%) is een gevolg van het feit dat het bestaande schoolprogramma herijkt werd. 
Er bleef daardoor minder tijd over voor extra lesprogramma’s buiten school. Het 
museumbezoek door VMBO-scholieren daarentegen is gestegen van 15% naar 23%. Het MBO- 
bezoek is in het verslagjaar gedaald van 33% naar 19%. Naar het MBO heeft geen gerichte 
promotie plaatsgevonden. Bezoek vanuit die opleidingen vindt veelal plaats na 
telefonische vraag om informatie over een eventueel bezoek. De toenemende activiteiten 
richting hoger onderwijs hebben geresulteerd in een groeiend bezoek door studenten HBO. 
Hiervoor is o.a. de samenwerking aangegaan met de lerarenopleiding Economie en 
Geschiedenis. Nauwere contacten met universiteiten van Leiden en Rotterdam, mede door 
de inzet van het bestuur van onze Vriendenstichting, brachten studenten WO binnen. 
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4. Communicatie 
 
  

       

          
 
Doorlopende publiciteit: print en online 
Tot de structurele werkzaamheden van het communicatieteam behoort de promotie van 
het museumaanbod. Dit omvat aankondigingen van ontwikkelingen in de collectie, vaste 
presentatie en het onderwijsaanbod. En aankondigingen van tijdelijke tentoonstellingen, 
workshops en evenementen. Dit nieuws en deze activiteiten zijn zowel via traditionele 
kanalen (persberichten, print media, advertenties, radiospotjes) als online media (eigen 
website, andere sites als de Beeldkrant, Facebook, Twitter, LinkedIn) gepromoot.  
 
Organisatie en deelname lokale en landelijke evenementen 
Communicatie coördineert en produceert jaarlijks de deelname van het museum aan een 
aantal grote collectieve evenementen. In 2016 waren dat:  
 

 Rotterdamse Museumnacht (7 maart) 

 Nationale Museumweek Ons echte goud! (april) 

 Open Monumentendagen (11-12 september) 

 Weekend van de Wetenschap (4-5 oktober), i.s.m. Douane 

 Maand van de Geschiedenis (oktober)  
 
Nieuwe website en inzet online media   
In 2016 werd de website van het museum geheel vernieuwd, qua content en 
functionaliteit. De site is responsieve gemaakt voor smartphone en tablet, om soepeler te 
schakelen met de inzet van nieuwe media. Met een andere lay out, meer beeldmateriaal 
en overzichtelijke knoppenstructuur is de site gebruikersvriendelijker en uitnodigend voor 
bezoekers gemaakt. 
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De inzet van Facebook en Twitter werden geïntensiveerd. In samenwerking met een 
externe social media expert werd een strategie uitgestippeld en een content kalender 
opgesteld. In november is een pilot gestart om het effect hiervan te meten. In januari 2017 
worden resultaten daarvan geëvalueerd. Deze vormen de basis voor inzet van nieuwe 
media in 2017 voor grotere naamsbekendheid en promotie van museum en activiteiten.   
Publicaties (corporate communicatie). 
 
ThemaTijdschrift Blauw 
In april werd het ThemaTijdschrift Blauw gepresenteerd. Een uniek magazine gemaakt 
voor een breed publiek. Met zes hoofdartikelen, enkele kleinere artikelen, een fiscale 
tijdlijn en museumschatten, geeft het tijdschrift een toegankelijk en rijk geïllustreerd 
overzicht van de fiscale geschiedenis én van het museum. Blauw was gedurende de 
maanden april en mei verkrijgbaar in boekhandel en tijdschriftenkiosken. Aan het 
magazine werkten diverse auteurs mee (de meeste auteurs vanuit het museum).  
 
Impost                                                                                                                                    
Het museummagazine Impost verscheen in 2016 tweemaal (mei en december). Aan de 
uitgaven werkten diverse museummedewerkers mee. In kleurrijke verhalen en foto’s geven 
beide nummers (63 en 64) een goed beeld van wat het museum in 2016 voor de diverse 
doelgroepen op het programma had staan, en met welke partners dit kon worden 
gerealiseerd.   
 
Museumwinkel 
In 2016 is het assortiment van de museumwinkel uitgebreid met artikelen die aanhaakten  
bij de twee tijdelijke tentoonstellingen, zoals een Opstand-kaartspel en penseelpennen in 
het kader van Toegevoegde waarde. Ook werden de ‘look & feel’ van de winkel aangepast 
aan de tentoonstellingsthema’s.  
 
Bezoekcijfers  
In 2016 heeft het museum 13.269 geregistreerde bezoekers binnen gehad. Dit getal is een 
totaal van individueel bezoek, groepsbezoek, schoolbezoek, evenementen-bezoek en 
verjaardagspartijtjes. Dit is iets lager dan in 2015, maar met wel een stijging t.o.v. 2014.  
 
Maandoverzicht 2014, 2015 en 2016 
   
 2014   

 

2015 2016 

Januari 1416 931 905 

februari 949 966 857 

Maart 1461 1547 1801 

April 786 1500 1292 

Mei 1024 842 1017 

Juni 843 846 682 

Juli 1061 1537 992 

augustus 1722 1313 1473 

september 1269 1261 1266 

oktober 1017 1713 1456 

november  880  944            881 

december  726             847   699 

Totaal 13154 14247 13269 
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Bezoektrend  
Ten opzichte van 2014 en 2015 is een vergelijkbaar patroon in het museumbezoek 
zichtbaar, met een stijging in de perioden februari-maart, juli-augustus en in oktober. 
Maart was wederom de piekmaand (met 660 bezoekers tijdens de Museumnacht). Het 
bezoek in de zomervakantie kwam dit jaar wat later op gang en trok vooral in augustus 
veel familiebezoek (Zomer aan de Parklaan). Ook het nieuwe schooljaar kwam in 
september traag op gang (KCR). De maanden februari, juni, november en december waren 
zoals elk jaar de dalmaanden. De maand december dook dit jaar (met 699 bezoekers) 
onder de statistieken.  
 

 
 
 
 
Verdeling naar soort bezoek/context 
Om in beeld te krijgen voor welk museumproduct onze bezoekers komen, wordt een 
verdeling gemaakt in de volgende categorieën: 
 

Individueel bezoek 7180 

Evenementenbezoek 1490 

Schoolbezoek 3264 

Groepsbezoek 1809 

Verjaardagen  84 

 
Ruim de helft van de bezoekers (52%) betreft individueel (gemotiveerd) bezoek, dat wil 
zeggen: bezoek dat niet in georganiseerd groeps- of schoolverband of in kader van een 
speciaal evenement plaats vindt. Circa 11% is naar het museum gekomen voor een speciaal 
evenement, zoals de Museumnacht (660), de opening van de tentoonstelling Opstand! 
(150), Open Monumentenweekend (231) en het Weekend van de Wetenschap (339).  
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In groepsverband werden 1809 bezoekers geteld in 2016 (13%). Dit betreft excursies, maar 
vooral vergaderingen en meetings van interne doelgroepen: 55 van de 74 groepen waren 
medewerkers van de Belastingdienst (1203 in totaal). Dit is een belangrijke doelgroep voor 
wie het museum als een huis moet voelen (achterban, draagvlak, ambassadeurs). Het 
‘binnenhalen’ van nieuwe collega’s van de Belastingdienst in het zogenoemde B/CKC- 
programma ‘Onboarding’ bleek succesvol en een mooie kennismaking van nieuwe 
medewerkers met de historie van hun werkgever. Helaas krijgt dit door een andere 
programmavorm geen vervolg meer in het museum.  
 
Verdeling naar leeftijd  
Kijkend naar de leeftijdsopbouw van het individueel bezoek (dus exclusief schoolbezoek, 
groepsbezoek en evenementen), zien we ten opzichte van vorig jaar een lichte groei van 
bezoek door volwassenen (van 66% naar 69%). Het bezoek door jeugd t/m 18 jaar daalde 
van 33% naar 31%. Dit is opgebouwd uit 24% kinderen t/m 12 jaar en 7% jongvolwassenen 
(inclusief studenten/CJP/cultuurpas). Vergeleken met de gegevens uit de Museumstatistiek 
2015*) komt dit voor volwassenen en de categorie 13-18 jaar overeen met de landelijke 
trend. Het jeugdige bezoek (tot 12 jaar) ligt bij ons relatief hoger.  
  

                                    
 
*De Museumstatistiek 2009-2015 zijn museale cijfers door het Centraal Bureau voor Statistiek bijeengebracht, met metingen 
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in 2009, 2011, 2013 en 2015. M.i.v. 2015 wordt dit in samenwerking gedaan met Museumvereniging en RCE.  Zie 
erfgoedmonitor.nl 
 

 
Verdeling naar betaald bezoek, met korting en gratis entree 
 

 
 
                                                                                                                                 

   Kortingspassen (met vergoeding) 3972 

  Gratis 2448 

  Betalend 936 

 
Van het individuele bezoek gaat bijna een derde gratis naar binnen. Meer dan de helft van 
de bezoekers (54%) maakt gebruik van kortingspassen (waarvan 66% Museumkaart, 33%  
RotterdamPas). Uiteindelijk betaalt 13% de volledige toegangsprijs. Dat is vergelijkbaar 
met vorig jaar. Dit wijkt duidelijk af van de landelijke trend, waarbij 40,7% de volledige 
toegangsprijs betaalt, gevolgd door toegang met de Museumkaart (25%), dan wel een 
andere vorm van reductie (17,7%), 16,7% heeft gratis toegang.   
 
Het bezoek door houders van de Museumkaart is bij ons licht gestegen, van 2577 naar 
2624. Het bezoek door houders van de RotterdamPas is aanzienlijk gedaald. In 2015 
maakten 1438 RotterdamPassers gebruik van hun kaart voor een museumbezoek, waarvan 
385 kinderen. Dit jaar waren dat 1132 bezoekers met de RotterdamPas, waarvan 83 
kinderen.      
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5. Bedrijfsvoering 
 
 

   
 
 

a. Functionarissen 
 
Bestuur 
Het algemeen bestuur van de stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel, 
voorgezeten door de directeur-generaal Belastingdienst vergaderde dit verslagjaar twee 
maal. Het in de praktijk ontstane ‘dagelijks’ bestuur, bestaande uit de directeur Douane 
Landelijk Kantoor en de secretaris/penningmeester vergaderde negen keer met de 
directeur van het museum. Tevens heeft een afvaardiging van het dagelijks bestuur samen 
met de directeur van het museum enkele malen met (een afvaardiging van) het bestuur 
van de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum vergaderd.  
 
Het vaste museumteam                                                                                                    
In het verslagjaar werd de vacante functie van medewerker boekingen & reserveringen 
ingevuld via een interne douanevacaturemelding. Binnen het team Educatie werd de 
vacature van junior educator ingevuld. Van enkele museumdocenten werd afscheid 
genomen. Hun vrijgekomen plaatsen werden opnieuw ingevuld. 
 
Het team Collectie bleef ten behoeve van het herregistratieproject versterkt door twee 
collega’s van Douane Landelijk Kantoor en een collega van Belastingdienst SMP Breda 
(verlenging IF-contract). Een van de collega’s werd vanuit DLK definitief bij het museum 
geplaatst. De andere collega van DLK nam in verband met de door de Belastingdienst 
geboden remplaçantenregeling, een jaar voor zijn pensioen afscheid.  
 
Stagiaires en detachering                                                                                                      
Ter ondersteuning van het project Opstand! liep het contract van de stagiair bij Collectie  
in 2016 door. Vanuit de directie communicatie van het ministerie van Financiën was een 
medewerker gedetacheerd bij het museum. Deze legde zich o.a. toe op (onderzoek ten 
behoeve van) de ontwikkeling van de fiscaal historische tijdlijn en de ontwikkeling van de 
nieuwe museumwebsite.  
 
Museumdocenten en rondleiders                                                                                               
In 2016 is gestart met een nieuw team museumdocenten die gedurende het verslagjaar 
verder geschoold en getraind zijn. Het bureau dat rondleidingen in het museum verzorgt, 
heeft dit jaar 81 groepen rondgeleid, een lichte stijging ten opzichte van 2015. 
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Vrijwilligers                                                                                                                                  
Het museum werkt naast het team van vaste medewerkers ook met vrijwilligers. Zij 
gebruiken hun expertise ten behoeve van het registreren, fotograferen en digitaliseren van 
de collectie. Het volgen van cursussen versterkt de kennis van deze groep. Een van de 
vrijwilligers werkt voor het museummagazine Impost. Het museum heeft afscheid genomen 
van twee vrijwilligers die zich inzetten voor de collectie. 
 
(Re)presentatie directeur museum 
De directeur ontving met zijn teamleden in het museum de secretaris-generaal van het 
Ministerie van Financiën, een delegatie van het museumbestuur in het depot in 
Leidschenveen en een afvaardiging van het MT Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor 
eveneens in het depot en ontving de voorzitter van de Rotterdamse Raad van Cultuur en de 
directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). De 
algemeen directeur Douane bezocht het depot en ging daar in gesprek met het 
museumteam. 
 
 

b. Organisatiegerelateerd 
 

ICT en scholing  
In 2016 vond een upgrade van het collectieregistratieprogramma Adlib plaats. Alle 
medewerkers van de afdeling collectie, alsmede de vrijwilligers die de afdeling collectie 
bijstaan, hebben een training gevolgd om vertrouwd te raken met de nieuwe software van 
het collectieregistratieprogramma Adlib.  
De teams Educatie en Communicatie namen deel aan een inhouse training social media en 
een taaltraining (opfrissen spelling- en grammaticaregels).  
 
ARBO  
Afgelopen jaar is een ARBO-inspectie in het extern depot van het museum geweest. Dit 
heeft geresulteerd in een aantal verbeteringen van werkomstandigheden en veiligheid. 
  
Verhuur De Kuyper Salon 
De Kuyper Salon op de bel-etage van Parklaan 14, genoemd naar de eerste bewoners van 
het pand de familie De Kuyper, kwam na de verbouwing van het museum beschikbaar als 
representatieve ruimte voor (commerciële) activiteiten. De Salon is de enige plek aan de 
Parklaan die nog origineel is en voor publiek toegankelijk. De etage is zeer gewild bij 
collega’s van de Belastingdienst, met name de Douane. Mede hierdoor is het museum in 
2016 terughoudend geweest in de commerciële verhuur van de Salon. Dit hield ook verband 
met organisatorische belemmeringen rond avondopenstellingen van Salon en museum. Het 
gebruik maken van het museum als bijzondere vergaderlocatie is licht gedaald. Mogelijk 
omdat het eerste kwartaal geen reserveringen konden worden ingeboekt in verband met 
een vacature. Met de invulling van deze vacature verloopt de ‘verhuur’ sinds april weer als 
voorheen.  
 
Bijzonder hoogleraar  
Het museum heeft een bijzondere leerstoel aan de Universiteit Leiden. Ten behoeve van 
het museum wordt onderzoek uitgevoerd naar onderwerpen uit de fiscale geschiedenis van 
Nederland. Sinds 2015 wordt deze leerstoel bekleed door Prof. dr. Ir. Rex Arendsen. Op 16 
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september bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en 
Historische Context van het Belastingrecht’ sprak Arendsen in het Academiegebouw te 
Leiden zijn rede uit met de titel: Eenvoudig belasting heffen. Tussen droom en daad.  
Zijn promovendus drs. Maarten Manse, historicus, startte in het verslagjaar met het 
promotieonderzoek ‘History of tax law and taxation in the Dutch East Indies’. Universitair 
docent Alicia Schrikker van het Leidse instituut voor Geschiedenis is de co-begeleider van 
het heer Manse. Zijn onderzoek zal in 2020 leiden tot een tentoonstelling rond Nederlands-
Indië en belastingen. 
 
Curatorium bijzondere leerstoel 
Het curatorium vergaderde eenmaal in 2016, en wel in december. De directeur van het 
museum was op uitnodiging als adviseur aanwezig. 
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Bijlage 1: Aanwinsten 2016 
 
De genoemde datum is de verwevingdatum. Rijk betekend: eigendom Rijk, waar dit woordje ontbreekt, is het 
object eigendom van onze Stichting, (BDM_....) is het inventarisnummer. 

 
13 januari 
-Deviezenboekje 1952 (BDM_32863-01) 
-Verklaring van geen bezwaar voor paspoortverstrekking 1960 (BDM_32863-02) 
Schenkingen door H. Horsting te Rotterdam. 
 
15 maart  
-Documentatie en foto’s van het inmiddels opgeheven belastingkantoor Venlo  
Overdracht door Belastingdienst Venlo (Rijk). 
 
7 april 
-Foto-collage LoZ 45 door Marita Beukers (BDM_34198) 
Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum. 
 
12 april 
-Biljet Stichting Winterhulp Nederland (BDM_32854) 
Aankoop bij veiling Karel de Geus te Veldhoven. 
Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum 
 
23 april 
-Voorzittershamer van de Sociëteit Atrium (vml. Belastingacademie) (BDM_32891) 
-Bordje ‘Sociëteit Atrium’ (vml. Belastingacademie) (BDM_32892) 
-Vier bestuurslinten (vml. Belastingacademie) (BDM_32893 t/m BDM_32896 ) 
Schenkingen door de heer B.D. Teunissen te Chiangmai, Thailand. 
 
1 mei 
-Gedrukte kaart gemeente Den Haag, plaatselijke inkomstenbelasting, 1917 (BDM_32859) 
Aankoop bij veiling Sheraton & Peel/René Hillesum Filatelie te Zwijndrecht. 
 
4 mei 
-5 foto’s met thema ‘landen, grenzen, luchten’ van fotograaf Tim Hielkema (BDM_32897 
tot en met 32901) 
Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum. 
 
9 mei  
-Twee aanduidingsborden van de Motorrijtuigenbelasting (BDM_32855 en BDM_32856) 
Overdracht door B/CFD Groningen (Rijk). 
 
12 mei  
-Geuzenpenning,1566 ( BDM_34088) 
Aankoop bij veiling Schulman Amsterdam. 
Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum. 
 
24 mei  
-Notulenboek van de Commissie voor den wijnaccijns 1916 (BDM_32862) 
Schenking door het Gerechtshof Amsterdam. 
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24 mei 
-Stempels, kraaienpoot en brochure Instructie voor het gebruik van Rijksmotorrijtuigen 
Schenking door de heer R. Knigge, Zoetermeer. 
 
31 mei 
-Knevelketting (BDM_32857) en Demonstratiepistool Walther P5 (BDM_32858) 
Overdracht Douane Nijmegen (Rijk). 
 
7 juni 
-Persoonsbewijs met aantekening uit 1945 over het ingeleverde geld voor de naoorlogse 
geldzuivering (BDM_32860)    
Schenking door mevrouw A. van Berckel- van de Langemheen. 
 
10 juni  
-Documentatie + belastingformulieren uit de periode 1940-1995 van P. Sybesma 
Schenking door zijn zoon de heer S. Sybesma. 
 
20 juni  
-Nationaliteitsbewijs uit 1925 voor de invoer van een auto van mevrouw Bijvoet 
(BDM_32861) 
Schenker onbekend. 
 
21 juni  
-FIOD –dossiers, foto’s en krantenartikelen over illegale stokerijen (1970-1995).  
Schenking door W. Riezenbos, rechercheur FIOD Eindhoven. 
 
20 juli  
-Naambord Inspectie der Directe Belastingen van kantoor Bussum, BDM_32873 
Via mevrouw H. Sengers in het museum terecht gekomen. Zij had dit bord meegenomen 
naar Australië waar ze nu woont (Rijk). 
 
23 juli   
Gedenksteen voor René Tyssen, die in 1944 sneuvelde (BDM_32872) 
Overdracht door de Belastingdienst Breda (Rijk). 
 
26 juli   
Petten, een muts, een sjaal en riem van de motorrijtuigenbelasting van Belastingdienst 
Utrecht (BDM_32865  t/m BDM_32871) (Rijk). 
 
3 augustus 
-Koperen balans (BDM_34095)  en Gewichtenblok tot 10 kg (BDM_34096)  
Overdracht door Ministerie van Financiën (Rijk). 
 
3 augustus  
-Groepsfoto met o.a. dhr. Caspar Versteegden, oud-hoofd Douane opleidingsinstituut plus 
dossier met correspondentie en artikelen (BDM_34128, BDM_34131-145 (delen zijn 
opgenomen in het persoonsdossier). 
Schenking door mevr. A. Noorduijn, kleindochter van Versteegden en  dochter van 
mevrouw oud vrijwilliger mevrouw C. Handels-Versteegden. 
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24 augustus 
-Visitors-book en fotoalbum van het douaneschip ‘De Stormmeeuw’ (BDM_34129, 
BDM_34130) 
Schenking door Rijkswaterstaat (Rijk). 
 
27 september  
-Envelop met personeelsbescheiden van Mej. E.T. Lemson, schrijver der Belastingen ter 
Directie van ’s Rijks Belastingen en Domeinen, Maastricht.  
Schenking door haar dochter mevrouw I. Lammers, Rotterdam 
 
13 oktober 
In beslag genomen cultuurgoederen uit Kongo. 
Overdracht door Douane Schiphol Cargo (geen BDM-nummers, de goederen kunnen nog 
worden opgeëist door rechtmatige eigenaar) (Rijk). 
 
29 november 
Twee foto’s van Warren Richardson van vluchtelingen aan de Servisch-Hongaarse grens 
2015(BDM_32876 en BDM_32877) 
Aankoop van het Nederlands fotobureau Hollandse Hoogte te Den Haag. 
Mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum. 
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Bijlage 2: Huidig aanbod lesprogramma’s  
 
Primair Onderwijs 
 

Museumles Douane (4+) 
Snuffelen met Doerak 

    
Een “doe-en ontdekles’  op 
het Douanedek”      

Kunst & Cultuurworkshop (6+) Ik 
zie, Ik zie wat jij niet ziet 

Kunstbeschouwing en 
schilderopdracht  

Museumles Belastingen (8+) 
Help, de schatkist is leeg  

Lesprogramma over belastingen 
en begroten 

Museumles douane (8+)             
Veilige Haven       

   
Les en workshop:  Ben jij een 
goede douanier? 

Maatwerk, les op maat  

    
Over de fiscale geschiedenis,  
en/ of de taken van de douane 

Vanaf januari 2017: OnTour 

 
Leerlingen maken zelf een 
audiovisuele tour 

 
 

Voortgezet Onderwijs (en qua niveau te differentiëren en in te zetten  voor MBO) 
 

Museumles met rondleiding 
(Economie en Geschiedenis) 

            
Over het hoe en waarom van 
belastingen en/of de rol van 
de douane 

Museumles Douane                
Veilige Haven

               
Een les over de werkzaamheden   
bijzondere taken en vondsten 
van de douane  

Museumles op maat  

                
Een les op thema, zoals over de 
overheidsfinanciën 

Culturele Rondleiding  
Toegevoegde waarde

             
Art Based Learning  

Mulitmediale workshop   

   
OnTour  leerlingen audiotour 
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Bijlage 3: Homepage nieuwe website (bij live gaan van website, september) 
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